7 timers
konf irmation
med husets
festopdækning

alt det andet

KOnf irmation
Hold din konfirmation hos os på Severin og få en uforglemmelig oplevelse i vores
smukke lokaler med panoramaudsigt over Lillebælt.
Læn dig tilbage og nyd de hyggelige omgivelser, med Fyns bedste udsigt, lækker
mad og glade Severinere omkring dig.
Kom og få en uforpligtende snak med os, og bliv inspireret til din fest.
Velkommen!

395,-

Pr. person
Børn under 12 år halv pris
Drikkevarer afregnes
efter forbrug

konfirmationsmenu
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Telefon 63419100
severinkursuscenter.dk

Kaffe/te med chokolade fra Kring 50,Chips og dip 35,Borddekorationer pr. stk. 225,-

1 forret serveret
3 hovedretter på buffet
1 dessert serveret

minimumsantal

20 voksne
arrangementslængde

7 timer

konfirmationsmenu
FORRETTER - vælg 1 (serveret)
Lyngrøget laks fra Blokhus med cremet rygeost, radisecrudité,
plukket salat og citronpuré

Lufttørret Svendborg skinke med urtemayo, karsesalat, tomatchutney
og sprøde rugbrøds chips
Tarteletter med flødestuvet kylling og asparges

Hovedretter - vælg 3 (Buffet)
Rosastegt kalvetyksteg med smørdampede forårsgrøntsager
Skindstegt unghanebryst med nye og syltede løg
Rosmarinstegt lammekølle med langtidsbagte tomater
Grillet laks med spidskål og brunet soya-smør
Urtestegt svinefilet med bagte rodfrugter
Hertil saltbagte kartofler, cremet estragon sauce og rødvinssauce
samt 2 sæsonbestemte salater

dessert-tallerken (serveret)
Jordbærmousse med hvid chokolade i nøddefragilité. Hertil marinerede
bær med sprød marengs, hjemmelavet vanilleis og cremet karamel

Der må påregnes et mindre tillæg for specielle ønsker til menu.
Tillæg for ekstra ret kr. 50,-

konfirmationsmenu

395,-

Børn under 12 år halv pris

tilvalg
drikkervarer
Velkomstdrink 55,Husets vin, 1 glas 55,Husets vin, 1/1 flaske 275,Almindelig øl 35,Sodavand 30,Specialøl ( Severinøl) 65,-

Husets vin, vand og øl ad libitum:
7 timer 450,Dessertvin, 1 glas fra 55,Baileys/Cognac 2 cl. 49,-

natmad

Biksemad med bearnaisesauce
hjemmesyltede rødbeder og groft rugbrød 90,Flødelegeret aspargessuppe med kødboller
og hjemmebagt grovbrød 75,Hjemmelavet hønsesalat med ananas, champignon
og sprød bacon.
Hertil hjemmebagt rugbrød og grovbrød 75,Hotdogs med det hele
Slagterens hjemmelavede pølser med tilbehør 75,Planke med diverse pølser og oste
Udvalg af diverse italienske specialiteter.
Tørret skinke, oliven, semi tørrede tomater og
andre delikatesser 105,-

forlængelse
Tillæg pr. påbegyndt time
(ud over 7 timers fest)
under 40 personer 600,over 40 personer 1200,Priserne er ekskl. drikkevarer/forplejning.

Alle priser er gældende for 2017 - der tages forbehold for ændringer

Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Telefon 6341 9100
severinkursuscenter.dk

